
Algemene Ledenvergadering 18 mei 2022

Lokatie: MatchZo én online
Aanwezig bestuur: Joke Gijsen (vz) , Annamarieke Dalmulder (pm), Marguerite van Voorthuizen (alg)
Aanwezig leden: Judith Singstra, Dionne Zotter, Chris Spanjerberg
Afwezig met bericht:: Marjo van Damme, Marian Walstra, Nancy Brouwer, Corine Vermeulen,

Belinda van der Heiden

Onderwerp Besproken Actie / opmerkingen

1. Welkom De voorzitter heet iedereen van
harte welkom

2, Ingekomen stukken WBTR = Wet Bestuur toezicht
rechtspersonen = nieuwe
wetgeving voor  Verenigingen en
Stichtingen . Reglement is
aangepast, statuten volgen
binnen max. 4 jaar.
Verplichte inschrijving in
UBO-register. Is verwerkt, leden
zijn geïnformeerd.

Binnen 4 jaar statuten hiermee aanpassen
bij de notaris.

3. Notulen 07-06-2021 De notulen doorgenomen en
goedgekeurd

4. Financieel verslag De kascommissie, bestaande uit
Bodil Belderok en Corine
Vermeulen, hebben de kas
gecontroleerd en akkoord
bevonden.

Toelichting:Zaalhuur 2021 was € 800 voor
slechts 4 maanden. Ervan uitgaande dat het
hele jaar van de zaal gebruik gemaakt gaat
worden, wordt dit in 2022 € 2400. Met
gelijkblijvend ledenaantal gaan we hiermee
interen op de spaarrekening. Er staat
voldoende op deze rekening om hiermee
nog 4 jaar op te kunnen vangen.



5. Terugblik 2021 Yoga: Tijdens de lockdown zijn
enkele lidmaatschappen on hold
gezet. De lessen van Jacoline
zitten vol, bij Snezena is er nog
kleine ruimte voor nieuwe leden.

Hardlopen: De lessen hebben
tijdens de lockdown stilgelegen,
zodra het weer kon zijn de lessen
weer doorgegaan, waarbij er in
kleine groepen getraind werd.
De ‘feestcommissie is zeer actief
geweest.

De online lessen zijn goed bevallen, enkele
leden hebben zelfs voorkeur voor online les.
Nadat de lessen weer in de zaal plaats
konden vinden, zijn ook de online lessen
doorgegaan, waardoor we nu hybride
yogalessen aanbieden. De extra service om
lessen op te nemen en toe te sturen aan de
leden die verhinderd waren, is zeer dankbaar
ontvangen.

De groep heeft gezellige uitjes gehad met
wadlopen, het traditionele Be Fit-weekend in
Hony en Belinda heeft een gezellige
Paashazen-run georganiseerd in Garderen.
De gezelligheid wordt enorm gewaardeerd.

6. Vooruitblik 2022 Er staan geen speciale acties op
stapel. Indien er wensen zijn,
hoort het bestuur dit graag.
Uiteraard blijft het plezier en de
gezelligheid belangrijk.

7. Bestuursleden: Voorzitter: Joke Gijsen: aftredend
en herkiesbaar
Penningmeester: Annamarieke
Dalmulder: aftredend en
herkiesbaar
Secretaris: Marian Walstra:
aftredend en herkiesbaar als
Algemeen Bestuurslid
Algemeen Bestuurslid: Marguerite
van Voorthuizen: aftredend en
herkiesbaar als Secretaris.

De verkiezingen zijn gehouden. De
herkiesbare leden zijn herkozen voor 3 jaar.
Hiermee is het bestuurs als volgt
samengesteld:
Voorzitter: Joke Gijsen
Penningmeester: Annamarieke Dalmulder
Secretaris: Marguerite van Voorthuizen
Algemeen Bestuurslid: Marian Walstra

8. Diversen Geen aanvullende onderwerpen.

9. Rondvraag Judith vraagt hoe lang de
vereniging bestaat.
Anja bedankt het bestuur voor haar
inzet.

In 1958 is de rechtsvoorganger van de
vereniging Driemond Fit,Turnlust
opgericht. In 2000 is de vereniging
omgedoopt in Driemond Fit. Dit betekent
dat we in 2025 ons jubileum vieren.

10. Afsluiting Joke bedankt de leden voor hun
aanwezigheid. De vergadering
wordt afgesloten met een
drankje.


